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O jurista, investigador e professor universitário sul-africano de Direito do 
Sistema Terrestre alerta que "o atual Direito Internacional do ambiente é 
inadequado para enfrentar a crise climática" 

estreito e sectorial, quando devia ter uma agenda de investigação interdisciplinar, seguir uma 
abordagem abrangente e integrada. Em vez disso continuou a ver questões como a água, o ar, a 
poluição do solo, a conservação da Natureza ou a gestão dos resíduos como questões isoladas 
e discretas que podem ser reguladas por intervenções tecnocráticas baseadas e 
operacionalizadas por leis específicas. Por isso, continua obrigado a definir lugares, espaços, 
habitats, ecossistemas, espécies e objetos. E este é um problema clássico de ajuste entre a 
arquitetura da governação ambiental global, incluindo as regras jurídicas que pertencem a essa 
arquitetura, e a dinâmica e complexidade adaptativa e errática do Sistema Terrestre, como 
argumenta Oran Young, professor emérito da Universidade da Califórnia. Ou seja, o corpo do 
Direito Internacional ambiental e o labirinto institucional que o acompanha, por um lado, e o 
funcionamento do Sistema Terrestre, por outro, não estão atualmente alinhados. Foi isto que nos 
levou a começar a pensar sobre o conceito de Direito do Sistema Terrestre como uma espécie de 
ponte entre a abordagem sectorial do Direito ambiental e uma abordagem que envolva 
plenamente uma perspetiva do Sistema Terrestre.



Hoje entrevistamos Louis Kotzé, professor de Investigação em Direito na Faculdade de Direito da 
North-West University, em Potchefstroom, na África do Sul, e professor associado sénior em Direito 
do Sistema Terrestre na Universidade de Lincoln, no Reino Unido. A sua investigação abrange três 
áreas inter-relacionadas, que aborda numa perspetiva transnacional: direitos humanos, justiça 
sócio-ecológica e constitucionalismo ambiental; o Direito e a nova era geológica do Antropoceno; 
e o Direito do Sistema Terrestre. Tem mais de 150 artigos científicos e livros publicados. Em 2016 
ganhou uma prestigiada bolsa Marie Curie do Programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia 
para liderar um projeto de investigação na Universidade de Lincoln sobre o tema “Custódia 
Ecológica Global - Direito Internacional Ambiental Inovador para o Antropoceno”.

2

Conversas da Casa Comum 
Louis Kotzé, jurista, investigador e professor universitário 
sul-africano de Direito do Sistema Terrestre  

1/  O que é o Direito do Sistema Terrestre?
       É um novo paradigma jurídico no qual temos vindo a trabalhar nos últimos dois anos. E damos 
grande ênfase ao facto de que, enquanto sistema social humano, o Direito é um elemento 
essencial de governação. E serve certamente um propósito muito útil como veículo que molda os 
comportamentos para atingirmos certos fins desejados. Este é o papel clássico do Direito, que 
também desempenha um papel criticamente importante na governação ambiental ou na ideia 
mais ampla de governação do Sistema Terrestre, na medida em que procura moldar ou regular ou 
restringir a forma como os humanos interagem com outros aspetos dos componentes e 
processos do Sistema Terrestre.  Mas porque o Direito está preso dentro de pressupostos 
obsoletos da era geológica do Holoceno, já não é necessariamente considerado compatível com 
uma abordagem de todos os aspetos jurídicos da governação do Sistema Terrestre. 

2/  Portanto, o Direito Ambiental, que é a disciplina jurídica 
mais preocupada com os impactos ambientais, não adota uma 
abordagem sistémica?
       Precisamente. Temos de considerar isto no contexto da nova era geológica do Antropoceno, que 
é também a parte principal do meu trabalho de investigação. As implicações legais do 
Antropoceno estão a tornar-se cada vez mais claras devido a esta nova terminologia geológica. 
Não fazem qualquer juízo de valor sobre a conveniência ou não deste novo estado de coisas, mas 
convidam a questões normativas profundas, como diz Tim Stephens, professor de Direito 
Internacional na Universidade de Sydney (Austrália). Estas questões são relevantes para todos os 
investigadores interessados na governação. E levam-nos a considerar em que medida o 
Antropoceno como epistemologia está a mudar a nossa perceção do Direito como uma instituição 
reguladora, incluindo a sua finalidade, os seus objetivos e certamente a sua conceção. Estas 
questões vão exigir uma reflexão sobre o papel do Direito que rege as ações humanas no 

Antropoceno, incluindo certamente os impactos destas ações sobre o Sistema Terrestre e os 
aspetos e ligações que têm na contínua existência humana na Terra. 

estreito e sectorial, quando devia ter uma agenda de investigação interdisciplinar, seguir uma 
abordagem abrangente e integrada. Em vez disso continuou a ver questões como a água, o ar, a 
poluição do solo, a conservação da Natureza ou a gestão dos resíduos como questões isoladas 
e discretas que podem ser reguladas por intervenções tecnocráticas baseadas e 
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3/ Isto significa que o Antropoceno permite uma espécie de 
abertura da ordem mundial que o Direito clássico pretendia 
manter, no sentido de uma compreensão de outros 
enquadramentos cognitivos para a mudança ambiental global?
       
Sim, sem dúvida. E como resultado, há um consenso bastante geral de que o Antropoceno vai 
pedir-nos que revisitemos criticamente os muitos pressupostos tradicionais que internalizámos ao 
longo de tantos anos, certamente desde a Conferência de Estocolmo de 1972 em que foi lançado 
o Programa do Ambiente da ONU. A ideia do Direito do Sistema Terrestre é que o 
desenvolvimento de um paradigma jurídico tão novo exigirá um pensamento criativo considerável, 
certamente fora da caixa, juntamente com a imagem desta metáfora do Sistema Terrestre. E isto 
não será uma tarefa simples ou fácil. E os juristas não podem fazer isto sozinhos, precisamos de 
contar com os conhecimentos e o pensamento criativo de toda uma gama de outras disciplinas: 
cientistas do Sistema Terrestre, geólogos, geógrafos, especialistas em ética, para citar apenas 
alguns. 

4/ Mas estamos dispostos a criticar, repensar e reconfigurar 
as nossas tradições, crenças e atitudes quando chegar o 
momento de pensar num tipo diferente de paradigma jurídico 
que queremos ter, e que se adequa melhor ao Antropoceno?  
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aspetos e ligações que têm na contínua existência humana na Terra. 

Acredito que sim e quero convidar as pessoas a juntarem-se a nós na exploração do novo 
paradigma jurídico do Direito do Sistema Terrestre. E vejo certamente um grande potencial nas 
pessoas envolvidas na iniciativa da Casa Comum da Humanidade para participarem neste projeto 
grandioso.

5/ Ou seja, é fundamental aprender mais sobre o Direito do 
Sistema Terrestre.  
       Absolutamente. Aliás, contamos certamente muito com o conhecido cientista do Sistema Terrestre 
Will Ste�en, incluindo o trabalho que desenvolveu com Johan Rockström nos Limites do Planeta. 
E dentro em breve será publicado um novo manual de investigação sobre governação jurídica e 
Limites do Planeta com Edward Elgar, que foi co-editado por mim e por Duncan French, com 
contribuições de Johan Rockström, Will Ste�en e outros investigadores que estão a trabalhar 
nesta área.
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6/ É um dos fundadores da Task Force do Direito do Sistema 
Terrestre. Quais são os objetivos desta iniciativa?  
       Faz parte da Aliança para a Investigação da Governação do Sistema Terrestre, fundada pelo 
professor Frank Biermann, da Universidade de Utrecht, nos Países Baixos. É uma aliança global e 
é a maior rede de investigação em ciências sociais na área da governação e mudança ambiental 
global. A Aliança pretende explorar soluções políticas e jurídicas, devido à ligação entre política, 
direito e comportamento social, e mecanismos de governação mais eficazes para lidar com as 
atuais transições nos sistemas bioquímicos do planeta e do Sistema Terrestre. A Task Force 
estabeleceu uma comunidade interdisciplinar de cientistas, na sua maioria juristas, mas também 
pessoas que trabalham na área da sustentabilidade e da governação a todos os níveis da 
organização social. Portanto, Rakhyun Kim, professor de Governança Ambiental Global da 
Universidade de Utrecht e eu somos os coordenadores científicos. Em 2019, a Rede de 
Governação do Sistema Terrestre lançou a revista “Governação do Sistema Terrestre”, que inclui 
uma secção dedicada ao Direito e eu sou o editor associado para essa secção. E foi nesta revista 
que eu e Rakhyun Kim publicámos o primeiro artigo sobre o Direito do Sistema Terrestre. Durante 
este ano haverá também uma edição especial sobre o mesmo tema, onde convidámos uma série 
de especialistas. A Rede vai realizar em 2021 a sua conferência anual em Bratislava, na Eslováquia, 
se as restrições da pandemia o permitirem. E a Casa Comum da Humanidade está também muito 
envolvida com a Task Force.

7/ Quais são as principais limitações ou desafios do Direito 
Internacional do ambiente na era do Antropoceno?
       Há essencialmente cinco. Em primeiro lugar, o Direito Internacional ambiental surgiu nos anos 
após a chamada Grande Aceleração, que ainda é basicamente a atual era pós-Revolução 
Industrial em que vivemos. E é um período na história geológica da Terra que sinaliza uma 
mudança síncrona global na ação humana em muitas características da estrutura e funcionamento 
dos subsistemas terrestres. Mas apesar da sua relativa maturidade, se assumirmos que o Direito 
Internacional do ambiente começou a desenvolver-se no início da década de 1970, continua a ser 
uma intervenção regulamentar que ainda se encontra na periferia do sistema regulador social. 
Trata-se essencialmente de um conjunto de proibições com impactos modestos nas relações 
sócio-ecológicas profundamente entrelaçadas. E é justo dizer que o Direito do ambiente a nível 
nacional e regional falhou em impedir a Humanidade de ultrapassar os Limites do Planeta críticos 
que exemplificam a crise sócio-ecológica do Antropoceno em termos concretos. Portanto, 
estamos a perturbar o Sistema Terrestre. E é claro que não podemos esperar apenas que o Direito 
seja responsável por nos manter dentro do chamado Espaço Operacional Seguro dos Limites do 
Planeta, por manter o Sistema Terrestre intacto e proteger a sua integridade, por assegurar a 

justiça planetária, etc. Mas o Direito desempenhará um papel decididamente importante para o 
fazer, juntamente com outras intervenções de regulamentação social, tais como a política, 
economia, religião, literatura, ética, enfim, todo o conjunto de intervenções sociais e normativas 
que molda o comportamento humano. O papel que o Direito Internacional ambiental tem 
desempenhado até à data não foi assim tão grande, ainda que, naturalmente, existam exceções e 
algumas vitórias, como a redução da camada de ozono, onde conseguiu de facto dar uma 
contribuição muito positiva e ainda pode fazer muito mais. 
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abordagem abrangente e integrada. Em vez disso continuou a ver questões como a água, o ar, a 
poluição do solo, a conservação da Natureza ou a gestão dos resíduos como questões isoladas 
e discretas que podem ser reguladas por intervenções tecnocráticas baseadas e 
operacionalizadas por leis específicas. Por isso, continua obrigado a definir lugares, espaços, 
habitats, ecossistemas, espécies e objetos. E este é um problema clássico de ajuste entre a 
arquitetura da governação ambiental global, incluindo as regras jurídicas que pertencem a essa 
arquitetura, e a dinâmica e complexidade adaptativa e errática do Sistema Terrestre, como 
argumenta Oran Young, professor emérito da Universidade da Califórnia. Ou seja, o corpo do 
Direito Internacional ambiental e o labirinto institucional que o acompanha, por um lado, e o 
funcionamento do Sistema Terrestre, por outro, não estão atualmente alinhados. Foi isto que nos 
levou a começar a pensar sobre o conceito de Direito do Sistema Terrestre como uma espécie de 
ponte entre a abordagem sectorial do Direito ambiental e uma abordagem que envolva 
plenamente uma perspetiva do Sistema Terrestre.
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8/ E a segunda limitação?
       É a falta muito preocupante de ambição normativa do Direito Internacional do ambiente, numa 
altura em que é criticamente necessária. O estado de deterioração do Sistema Terrestre é tal que 
é urgentemente necessária uma mudança estrutural na governação e na legislação global, tanto 
dentro como fora do sistema formal das Nações Unidas. Hoje o direito ambiental, na melhor das 
hipóteses, apenas procura uma mudança incremental na esfera pública que é insuficiente para 
provocar uma mudança sócio-ecológica ao nível e com a rapidez necessárias para responder a 
transformações significativas do Sistema Terrestre. Uma terceira limitação é que o direito 
ambiental multilateral e a governação continuam a ser predominantemente centrados no Estado, 
dependendo em grande parte dele como fonte da sua legitimidade e autoridade. E isto apesar da 
emergência de entidades não estatais e movimentos da sociedade civil como atores cada vez 
mais importantes em estruturas policêntricas que apostam na emergência de um tipo de 
governação ambiental global de baixo para cima. Por isso, apesar do aparecimento destes atores 
não-estatais, ainda não jogam a sério um papel significativo na negociação, aplicação e revisão de 
acordos ambientais multilaterais, que são vistos como os únicos instrumentos de mudança 
comportamental do Direito Internacional do ambiente. 

9/ Há mais limitações?
       Sim, a quarta limitação é que a função do Direito Internacional do ambiente em termos gerais tem 
sido, sejamos muito honestos, promover uma agenda de crescimento económico de curto prazo, 
utilitária e neoliberal, protegendo os recursos ambientais o desenvolvimento insustentável a nível 
social, económico de alguns seres humanos privilegiados da geração atual. Portanto, o Direito 
ambiental continua a ser antropocêntrico e não está predominantemente preocupado com o 
avanço da sustentabilidade ecológica no futuro, apesar de algumas tentativas normativas 
encorajadoras, mas, em última análise, vacilantes. Mas a questão principal é que Direito ambiental 
não conseguiu assegurar qualquer grau de sustentabilidade significativo no que diz respeito à 
contínua dependência e interação da Humanidade com os processos ecológicos, porque não 
assume uma orientação ecocêntrica. Por fim, o Direito do ambiente permanece decididamente 
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10/ Quais são as raízes históricas da injustiça ambiental? 
       Remontam provavelmente aos tempos pré-coloniais, mas observamo-la especificamente na era 
colonial, onde as nações industrializadas exploraram e utilizaram o seu poder para explorar um 
mundo extremamente vulnerável. As cicatrizes que estas atividades históricas deixaram são ainda 
patentes em grande parte de África. Mas também se deve tentar ver a injustiça planetária num 
contexto muito mais amplo para incluir os seres vivos não-humanos, na medida em que humanos 
têm, de uma forma predatória, alimentado e continuam a alimentar-se do mundo não-humano, que 
consideramos como recursos. E a palavra recurso é uma palavra terrível que é frequentemente 
utilizada nas políticas de proteção ambiental e em Direito Internacional do ambiente. É certamente 
o tipo de linguagem de que precisamos de nos desviar. Hoje ainda vemos muito claramente 
padrões de injustiça na pandemia do Covid-19, por exemplo, onde as pessoas no Sul Global estão 
muito claramente a ter pior acesso aos cuidados de saúde, às vacinas, etc. Muitas destas injustiças 
ainda fazem parte a nossa sociedade e estão a ser perpetuadas, em grande medida, por grandes 
empresas, por exploração empresarial, onde alguns países estão envolvidos em projetos 
neocolonialistas em África. E na América Latina, por exemplo, grandes áreas de florestas tropicais 
estão a ser destruídas para darem lugar à produção de óleo de palma, as comunidades indígenas 
são forçadas a abandonar as seus terras e há mesmo pessoas que são mortas. Observamos o 
mesmo com a Shell Oil Company e os povos indígenas na Nigéria, em África. Por isso, também 
precisamos de ser conhecedores e críticos da exploração empresarial em curso e destas práticas 
predatórias que muitos governos estão a subscrever, a aprovar e mesmo a promover.
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11/Na ilha do Bornéu, na Ásia, as plantações de óleo de palma 
têm também sido muito destrutivas em termos ambientais e 
sociais e há numerosas alegações de tráfico de seres humanos, 
especialmente nas comunidades rurais, e de trabalho infantil. 
Por isso, é preciso encontrar alternativas sustentáveis ou, no 
mínimo, certificar que o óleo de palma que está a ser obtido é s
ustentável do ponto de vista ambiental e ético.
Estou totalmente de acordo. É uma daquelas situações onde uma abordagem sistémica teria 
grandes benefícios, porque o óleo de palma foi uma solução criada pelo direito ambiental e por 
outras áreas do Direito. Foi uma solução para a crise energética e como meio para abordar as 
emissões de carbono. E está agora a revelar-se como um enorme problema porque a solução foi 
desenvolvida de um ponto de vista unilateral. Se tivéssemos adotado uma perspetiva sistémica e 
antecipado as consequências a longo prazo, isto é, quais seriam os impactos sobre as 
comunidades locais, teríamos feito de uma forma muito diferente. A gestão da radiação solar é 
outro exemplo. É uma nova tecnologia, mas não estamos inteiramente certos dos seus impactos 
a médio e longo prazo sobre todo o Sistema Terrestre e a sua integridade. E mais uma vez, a única 
forma de avaliar isto seria através de uma abordagem sistémica que permitiria olhar para múltiplas 
perspetivas e interesses.

12/Os novos objetivos climáticos apresentados por todos os 
países do Mundo só permitem reduzir os níveis das emissões 
em 1% até 2030, mas o secretário-geral da ONU, António 
Guterres, declarou que “a ciência é clara ao dizer que para 
limitarmos o aumento da temperatura global a 1,5 graus 
devemos reduzir as emissões em 45%". Precisamos de 
repensar o conceito jurídico do planeta? E que papel pode 
desempenhar o Direito Internacional do ambiente para 
alcançarmos esta meta?
O atual Direito Internacional do ambiente é inadequado para enfrentar a crise climática. E vemos 
isto também nas negociações climáticas em curso, no Acordo de Paris, no Protocolo de Quioto e 
em muitas decisões que foram ou estão a ser tomadas. O Direito poderá desempenhar um papel 
decididamente importante em todo este processo, mas a política é o principal problema. 
Precisaríamos de ver melhor política feita por melhores políticos, que poderiam apoiar 
epistemologias de cuidados de saúde tais como as que vemos surgir na América Latina, com o 
paradigma dos direitos da Natureza na Bolívia, no Equador, e noutros países. Na África do Sul, o 
conceito de ubuntu, as noções de decrescimento, etc., parecem radicais, mas são apenas radicais 
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estreito e sectorial, quando devia ter uma agenda de investigação interdisciplinar, seguir uma 
abordagem abrangente e integrada. Em vez disso continuou a ver questões como a água, o ar, a 
poluição do solo, a conservação da Natureza ou a gestão dos resíduos como questões isoladas 
e discretas que podem ser reguladas por intervenções tecnocráticas baseadas e 
operacionalizadas por leis específicas. Por isso, continua obrigado a definir lugares, espaços, 
habitats, ecossistemas, espécies e objetos. E este é um problema clássico de ajuste entre a 
arquitetura da governação ambiental global, incluindo as regras jurídicas que pertencem a essa 
arquitetura, e a dinâmica e complexidade adaptativa e errática do Sistema Terrestre, como 
argumenta Oran Young, professor emérito da Universidade da Califórnia. Ou seja, o corpo do 
Direito Internacional ambiental e o labirinto institucional que o acompanha, por um lado, e o 
funcionamento do Sistema Terrestre, por outro, não estão atualmente alinhados. Foi isto que nos 
levou a começar a pensar sobre o conceito de Direito do Sistema Terrestre como uma espécie de 
ponte entre a abordagem sectorial do Direito ambiental e uma abordagem que envolva 
plenamente uma perspetiva do Sistema Terrestre.

porque estão em contraste acentuado com o “status quo”. Assim que começarmos a falar destes 
conceitos normativamente ambiciosos e radicais, bem como epistemologias de cuidados, de 
humildade e de vulnerabilidade, seremos capazes de criar o cenário onde até políticos e 
legisladores adiram plenamente a estes conceitos quando fazem leis e quando negoceiam 
objetivos climáticos. E para este fim, a sociedade civil desempenha também um papel 
tremendamente importante, como acontece no movimento das Sextas-feiras para o Futuro, ou nos 
tribunais internacionais não-legais que estão a ser realizados em todo o Mundo sobre as 
violações dos direitos humanos. 
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13/A desobediência civil pode ser a centelha necessária para 
promover uma verdadeira mudança?
Sim, a desobediência civil seria fundamental para conseguirmos o tipo de mudanças estruturais 
que são necessárias. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 conseguiu desviar um pouco a 
atenção destas energias subtis emergentes que vimos em redor de Greta Thunberg, por 
exemplo. Mas espero que consigamos voltar a estes movimentos. E espero também que os 
padrões planetários de injustiça que a pandemia está agora a revelar, sejam motivadores de 
futuros movimentos de desobediência civil. Portanto, em resumo, seria fundamental para iniciar e 
impulsionar os tipos de mudanças estruturais que precisamos. 

14/Não podemos continuar a ser complacentes?
Não. A mudança não vem da complacência, vem por sermos incómodos, por fazermos perguntas 
e coisas incómodas que não são necessariamente populares em termos universais, onde 
apontamos o que está errado e o que precisa de mudar e depois tentamos motivar as pessoas 
para nos ajudarem a conduzir e promover essa mudança. Estou extremamente entusiasmado com 
a solidariedade coletiva global que está a emergir e as energias coletivas que nós vemos em todo 
o Mundo em muitas redes, com a iniciativa da Casa Comum da Humanidade ou a Rede de 
Governação do Sistema Terrestre. 

15/O que acha da proposta da Casa Comum e da Humanidade 
(CCH)? Neste momento o clima é visto como uma Preocupação 
Comum da Humanidade, mas não acha que o conceito de 
Património Comum da Humanidade para o Sistema Terrestre 
nos permitiria gerir melhor a atual crise sócio-ecológica?
Acho, porque o conceito de Património Comum é outro exemplo de um epistemologia da 
humildade, dos cuidados, que reconhece e vê a vulnerabilidade de toda a ordem viva, e que tem 
maior capacidade de abordar de forma holística os bens comuns, de partilhar a crise 

sócio-ecológica e a injustiça planetária que estamos a viver em todo o Mundo. Portanto, esta 
iniciativa é uma tentativa muito útil para iluminar e revelar também a nossa vulnerabilidade 
partilhada. E o seu enfoque sobre o Património Comum, a casa comum, os problemas comuns que 
partilhamos, bem como a necessidade de procurarmos soluções comuns, é extremamente 
valioso. E para esse fim, também se enquadra muito bem aí a nossa ideia do Direito do Sistema 
Terrestre e o projeto da sua governação, na medida em que reconhece a necessidade de uma 
abordagem holística e comum à crise sócio-ecológica. 
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